
Chrystus naszym Królem
Tom 8, numer 2

W numerze:

Strona 3: Życie pod panowaniem Króla Chrystusa
Wezwanie, aby oddać Chrystusowi cześć, i szacunek, który się Jemu należy, 
jako Bogu, a nie tylko  ludzkie wysiłki, aby Go zadowolić dla własnej 
korzyści.

Strona 7: Życie pod kontrolą Chrystusa
Musimy poznać paralelę pomiędzy ustanowieniem królestwa Chrystusa na 
ziemi, a Jego pełnym i całkowitym objęciem władzy w sercu wierzącego.

Strona 10: “Dla korony i przymierza z Chrystusem”
Uznanie panowania Chrystusa oznacza, że jesteśmy przygotowani, aby być 
w pełni lojalnymi dla Niego w każdym aspekcie naszego życia.

Strona 14: Dowody panowania Chrystusa 
we wszystkich narodach

Bóg pragnie mieć ludzi, którzy będą w praktyczny sposób pokazywali 
panowanie Chrystusa w swoim życiu.

Strona 19: Wieczny Król
Psalm 45 kieruje naszą wizję na chwałę Syna Dawidowego, który będzie 
panował w sprawiedliwości i pokoju na wieki.

„A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW” — Objawienie 19:16
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Obietnica Króla
“Ja będę twoim Królem”

On wie,  że  potrzebujemy króla.  On zna beznadziejną anarchię  nie  tylko  tego 
świata, ale naszego serca bez króla. Czy nie słychać wołania: „Nie mamy króla”? 
— kogoś, kogo byśmy mogli kochać, być mu posłuszni, który by nas prowadził i 
panował nad nami, który by nas trzymał w najprawdziwszej wolności lojalności 
serca. Czyż nie odczuwamy, że musimy mieć nad swoimi sercami mocną rękę? 
że chodzenie własnymi drogami nie jest tak dobre, jak jego droga, jeżeli tylko 
jest to ten, któremu możemy oddać zupełne posłuszeństwo i całkowicie zaufać? 
Czy w naszej duszy nie rozlegało się echo wołania: „daj nam króla”? — wołania, 
którego  nie  może  uciszyć  nic  oprócz  Boskiej  obietnicy  „Ja  będę  waszym 
Królem!”

Ale obietnica została dana i teraz, jeżeli znowu odezwie się to nieaktualne 
wołanie  serca  bez króla  w naszej  godzinie  niewiernego zapomnienia,  to  Jego 
Słowo brzmi jak królewski klarnet: „Czemu wołacie do mnie? Czy nie ma wśród 
was  króla?” Wtedy łaskawe zapewnienie  Króla  przychodzi  z  mocą:  „Ja  będę 
twoim Królem.”

Jak bardzo się cieszymy, że On sam jest naszym królem! Jesteśmy bowiem 
pewni,  że  On jest  w stanie  podbić  wszystko  dla  siebie  w tym wewnętrznym 
królestwie,  którym my nie  możemy zarządzać.  Cieszymy się,  że  możemy Go 
brać za słowo i przekazać władzę w Jego ręce proszą Go, aby był naszym królem 
we wszystkim i aby założył Swój tron pokoju w długo niepokojonej i podzielonej 
cytadeli, modląc się, aby On wziął każdą naszą myśl i podporządkował ją sobie.

Mieliśmy  już  dosyć  rewolucji  i  buntów,  tyranów i  zdrajców,  bezprawia  i 
samozwańczych praw. Inni panowie (i to tak wielu) panowali nad nami. On nam 
pozwolił, abyśmy byli ich sługami, abyśmy teraz poprzez błogosławiony kontrast 
pokoju poznali co to znaczy Jemu służyć.  Teraz  tylko chcemy „innego Króla, 
Jezusa.” On nas uczynił zdolnymi poprzez Swoją moc, a był to pierwszy akt Jego 
władzy  i  symbol  tego,  że  „Jego panowaniu  i  pokojowi  nie  będzie  końca”  w 
naszych sercach.

Panie,  bądź  moim Królem dzisiaj!  Panuj  we mnie  bardziej  absolutnie  niż 
dotąd. Niech Twoja władza w moim życiu trwa i będzie coraz potężniejsza we 
mnie, aby Twoje Imię było uwielbione teraz i na wieki.

Frances Ridley Havergal (1876)



Chrystus naszym Królem

Życie pod panowaniem
Króla Chrystusa

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,  
bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi” (Mat. 6:9-10).

W każdą niedzielę, po całym świecie, w różnych zborach chrześcijańskich, ten przykład 
modlitwy jaki  Jezus dał  swoim umiłowanym naśladowcom jest  recytowany nie tylko 
przez duchownych, ale przez całe zgromadzenie. Większość ludzi uczyła się tej pięknej 
modlitwy jako dziecko i na ogół wszyscy ją zapamiętali. Z wyjątkiem nielicznych, zbory 
nie potrzebują jej czytać z książki do nabożeństwa, ponieważ ją znają na pamięć. Ale 
pomimo tego życie wielu potwierdza, że są nieświadomi tego faktu, iż można przeżywać 
królestwo Boże w tym wieku jedynie wtedy, jeżeli żyjemy pod autorytetem Chrystusa 
Jezusa, jedynego Króla tego królestwa.

Pod czyim autorytetem jest twoje życie?
Jednym z czynników, które składają się na pełnię tej modlitwy wiary jest deklaracja 

poddania się autorytetowi Boga. Dotyczy to zarówno indywidualnych osób, jak również 
całego ludu Bożego. Jest to modlitwa poddania się woli Ojca w niebie i Jezusowi, jako 
Królowi tego Królestwa i oznacza, że nasze życie nie należy już do nas samych, ale jest 
poddane Jemu. Chrystus jest królem i podani Jego królestwa są tymi, którzy mieszkają w 
miłości pod Jego panowaniem, poddając się zawsze z wiarą Jego woli.

Ta  modlitwa  nie  jest  tylko  wołaniem  o  wypełnienie  proroczej  wizji  czasów 
ostatecznych i kulminacji wszystkich aspektów ojcowskiego celu. W kontekście całego 
fragmentu  jest  to  również  modlitwa  o  realizację  w  obecnym  czasie  tych  aspektów 
królestwa,  których  nie  można  znaleźć  poza  zjednoczeniem  z  Jezusem  Chrystusem. 
Razem z gorliwą prośbą o pomoc w wykonaniu woli Bożej tu na ziemi teraz, jest to 
również prośba o pełnię królewskiego autorytetu Chrystusa nad nami w tym świecie w 
takim  samym  stopniu,  jak  to  jest  w  niebie.  Jest  to  modlitwa  wiary,  która  jest  w 
doskonałej harmonii z Bożym pragnieniem, aby chwała królestwa niebiańskiego została 
objawiona  na  ziemi  poprzez  tych,  którzy  są  zebrani  przez  Ducha  Bożego,  aby  być 
żywym świadectwem życia,  które zwycięża świat w i poprzez ciało,  krew i autorytet 
Syna.

Jest  też  aspekt  przyszłości  Królestwa  Bożego,  który  będzie  ogłoszony  poprzez 
pojawienie się Chrystusa na obłokach nieba — ja na to oczekuję z głęboką tęsknotą; ale 
chcę zwrócić naszą uwagę na obecny aspekt tego królestwa. Dla każdego wierzącego, 
który pragnie wykonywać Boży cel w swoim życiu,  najważniejszym pragnieniem jest 
poznanie obecnie prowadzenia Pana do wypełnienia Jego celów i być mu posłusznym 
we wszystkim.
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Chrystus naszym Królem
Życie pod panowaniem Króla Chrystusa

W  Chrystusie  ty  i  ja  możemy  przeżywać  to  duchowe  królestwo,  które  jest 
przedsmakiem szybko  nadchodzącego  królestwa,  nad  którym  Jezus  będzie  w sposób 
widzialny  panował  na  ziemi.  Jako  wierzący  i  przez  to  poddani  królestwa  Chrystusa 
możemy  poznać  Bożą  moc  w  działaniu  w  naszym  życiu,  kiedy  prowadzimy  życie 
zgodne z prawami duchowego królestwa nad którym teraz Jezus panuje. Może się to stać 
rzeczywistością  tylko  wtedy,  jeżeli  pozostajemy  pod  Jego   boskim  autorytetem, 
ustanowionym przez naszego Ojca w Niebie.

Tu  w  naszym  zrozumieniu  królowania  Chrystusa  pojawia  się  największy  błąd 
obecnego  wieku.  Ten  błąd  spowodował,  że  wielu  cierpi  ból  rozczarowania  i  często 
obniża  prawdziwe  świadectwo  żywego  Chrystusa.  Tak  jak  w  początkowym  czasie 
fizycznego nawiedzenia Izraela przez Chrystusa, obecnie wielu chce się poddać szczerze 
królowaniu Chrystusa, a On tego nie przyjmie.

Szukanie Chrystusa dla osobistych korzyści

„Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: Ten naprawdę jest prorokiem, który 
miał przyjść na świat. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać 
królem, uszedł znowu na górę sam jeden” (Jan 6:14-15).

Przed tym fragmentem z Jana czytamy, że Jezus nakarmił pięć tysięcy. Widzimy, że  
poprzez cudowne znaki pokazał swój autorytet nad rzeczami materialnymi. Ludzie byli  
zdumieni tym, co widzieli.  To przypomniało im obietnicę ze Słowa Bożego. Wiedzieli  
czego pragnęli i widzieli wypełnienie tego pragnienia w Tym, który stał przed nimi.

W Jezusie widzieli zabezpieczenie wszystkich potrzeb życiowych; rozpoznali w Nim 
moc niebios do nieograniczonego zaspokojenia ich potrzeb. Myśleli, że jeżeli On będzie  
ich przywódcą, to ich dążenie do wygodnego i łatwego życia wreszcie stanie się realne.  
Zawsze  pragnęli  mieć  takiego  króla,  który  by  rządził  według  pragnienia  ich  serc.  
Chętnie by przyjęli króla, który by postępował według ich zrozumienia i ich potrzeb.  
Kiedy ludzie wiedzieli znaki, które Jezus czynił wśród nich, chętnie powiedzieli: „To jest  
ten, który miał przyjść na świat.” Ten, który by ich karmił był „tym” na którego czekali.  
Przed takim chętnie by zginali swoje kolana. Ich serca zostały poruszone i na próżno  
starali się nałożyć na głowę Jezusa koronę, której On nigdy by nie nosił.

Fakt, że chcieli go w ten sposób uczynić królem (zakładając, że On ich zawsze 
będzie  karmił)  wyraźnie  pokazuje,  że  nie  poznali  na  czym  polega  Jego  prawdziwe  
królowanie. Królestwo tak łatwo nadane może być tak samo łatwo odebrane. Królewska  
korona, jaką Chrystus nosił dla nich była niewidzialna. Królowanie, jakie oferowali Mu 
ci  ludzie  nie mogło być udziałem Jego życia,  świadectwa i  celu,  ponieważ ono było  
zaprzeczeniem prawdy, którą On manifestował. Cześć, jaką obdarzał Go tłum, nie była  
dla Niego zaszczytem, a dla nich nie przyniosła pożytku w wiecznym planie Ojca. Cesarz  
w  tym  czasie  był  okazałym  panem  i  dowódcą  armii  świata;  Jezus  natomiast  w  
królewskiej rzeczywistości dowodził armiami królestwa niebiańskiego.
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Chrystus naszym Królem
Życie pod panowaniem Króla Chrystusa

Cześć i poddanie skierowane na człowieka

Tak wiele z czci  oddawanej  Chrystusowi  jest  po prostu uznaniem Jego zdolności  do 
zabezpieczenia potrzeb; jest to cześć wypływająca z czystego ludzkiego samolubstwa. 
Religią  wielu ludzi  jest  po prostu wygodne życie.  Wiemy,  że jeżeli  Chrystus  będzie 
kierował,  to  wszystko  będzie  się  dobrze układało,  więc  oddajemy chwalę,  która  jest 
naszym obowiązkiem i śpiewamy pieśni, które mówią: „Jezu, my Ciebie stawiamy na 
tronie i ogłaszamy naszym królem.” Nasze sumienie jest zaspokojone. Oddaliśmy cześć 
królowi. Jesteśmy zaślepieni na fakt, że takiego królowania Chrystus nie przyjmował i 
nigdy nie przyjmie.

Jest to jedynie oddawanie hołdu, który jest udawaniem według naszych planów, tak 
jak to miało miejsce z  tym tłumem, który został  nakarmiony na górze.  Jest  to  tylko 
samolubne  oddawanie  komplementów,  przez  które  przymilamy  się  przed  królem  w 
nadziei,  że  coś  za  to  otrzymamy  i  zyskamy  uznanie.  Jest  to  haracz  oddawany  dla 
samolubnych zysków i nie jest to złoto, lecz jedynie bezwartościowy materiał pokryty 
złotą farbą. Takie „wyniesienie na tron” po prostu nie jest godne Jezusa, Pana chwały.

W  tych  czasach  są  tacy  wierzący,  którzy  nadal  próbują  obdarzać  Chrystusa 
królestwem, którego On nigdy nie przyjmie. Zastanówmy się przez chwilę nad czcią i 
hołdem, jaki Chrystus przyjmie jako odpowiednią dla Jego królewskiego stanu.

Czy nasze poddanie się Chrystusowi jest takie, które nie patrzy poza krąg naszych 
potrzeb?  Czy jest  to  uległość  wynikająca  z  uznania,  że  Chrystus  jest  zbawieniem  i 
zabezpieczeniem? Czy jest  to  koronowanie  Chrystusa  dlatego,  że została  wypełniona 
nasza pustka? Jeżeli tak, to wszystko wskazuje na to, że nie pokłoniliśmy się przed Jego 
chwalebną rolą króla.

Uznanie prawdziwego charakteru królewskiego autorytetu Chrystusa

Prawdziwa cześć ta taka, która wynika z naszego wnętrza jako rezultat poznania Jego 
Królowania i autorytetu w duchu i w prawdzie. Jezus Chrystus nigdy nie będzie takim 
królem, który zaspokaja nasze dążenia, jeżeli nie pozwolimy Mu na to, aby był dla nas 
czymś  o wiele  więcej  niż  tylko  zaspakajającym  nasze  pragnienia.  On nas  nigdy nie 
wprowadzi  w pełnię  radości,  jeżeli  nie  pokłonimy się  przed  Nim i  nie  oddamy Mu 
prawdziwego  hołdu  czci  i  adoracji,  który  się  Jemu  należy.  On  jest  królem  według 
boskiego  porządku  ustalonego  przez  Ojca  w  niebie,  który  ukoronował  Go  wieloma 
koronami jako Pana wszystkiego.

Chrystus nie może być preferowany przez nas ponad innych królów tylko dlatego, że 
On może czynić większe cuda niż inni. Tak, jak to było z tamtym tłumem, Jezus oddala 
się od wszystkich, którzy oddają Mu taki szacunek, tak wielce nieadekwatny do tego, co 
się Jemu należy.
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Chrystus naszym Królem
Często pytały mnie o poradę zaniepokojone osoby,  które odczuwały,  że Chrystus 

odsunął się od nich. Były zaniepokojone dlatego, że wydawało im się iż Ten, którego 
wybrali jako swojego króla, oddalił się od nich. Ich proste pytanie brzmi: „Dlaczego?” 
Chociaż nie zawsze tak jest, to czasem Pan chwały w swojej boskiej mądrości oddala się, 
aby ich poddanie się Jemu mogło zostać oczyszczone z samolubstwa. On pragnie nas 
oczyścić  jak  oczyszcza  się  złoto,  które  jest  odpowiednie  dla  Jego  boskiego  stanu. 
Poprzez tę dyscyplinę możemy zobaczyć Go poza sferą tego, czego my chcemy i co On 
nam może dać.

Królestwo  Chrystusa  nie  jest  czymś,  co  może  Mu  być  nadane  przez  jakiegoś 
człowieka.  Królowanie,  jakiego  pragnie  Chrystus  jest  to  mieszkanie  w  Jego  boskiej 
pełni. On nas zaprasza, abyśmy zobaczyli autorytet i moc Tego, który jest pełnią prawdy 
i jest podsadzony ponad wszelkim imieniem. W Jezusie Chrystusie objawia się duch i 
prawdziwe niebiańskie życie.

Kiedy skłaniamy się przed Jego królewskim autorytetem, odkrywamy prawdziwego 
ducha życia,  który objawia się w nas. Chrystus  pragnie dać Swoją pełnię wszystkim, 
którzy poddają się pod Jego królewski autorytet — nie po to, aby Go koronować jako 
króla, ale aby mieszkać w duchu i prawdzie pod Jego niebiańskim królowaniem. Jest to 
praktyczne uznanie, że  tylko z Niego pochodzi prawdziwe życie. Tylko w takim życiu 
może być w pełni manifestowany owoc, natura i charakter Jezusa.

Błogosławieństwa prawdziwego poddania

Pamiętajcie:  Za  każdym  razem,  kiedy  nie  oddajemy  się  Jemu   w  żywej  wierze,  w 
rzeczywistości buntujemy się przeciwko Jego autorytetowi i stajemy się zdrajcami przed 
Nim. Przebaczcie mi, jeżeli brzmi to zbyt ostro, ale ja wierzę, że jest to prawdą. Bracia i 
siostry, niech nasze poddanie się Jemu będzie pełniejszym uznaniem Jego prawa do nas. 
Niech nasze uznanie Jego będzie takie, abyśmy nie próbowali Go koronować, ale byli 
tak  poruszeni  przez  naszą  wizję  tego  Króla  chwały,  abyśmy  upadli  przed  Nim  w 
prawdziwej pokorze. Uznajmy tę królewską koronę, która już jest na jego chwalebnej 
głowie.

Jeżeli masz pragnienie, aby być posłusznym poddanym jego Królestwa, to Chrystus 
musi  być  przed twoimi oczami i  w twoich myślach w dzień i w nocy z właściwym 
uznaniem  Jego  królewskich  praw.  Chrystus  na  zawsze  panuje  i  rządzi  w  żywym 
świadectwie prawdy, która jest Mu dana.

Czy pragniesz aby owoc ze źródła Chrystusa, był zawsze świadectwem dla twojego 
życia?  Kiedy żyjemy w ustawicznym poddaniu się Temu, który ma wszelką  moc w 
niebie  i  na  ziemi,  to  poznamy  błogosławieństwo  i  radość  zamieszkiwania  w  Jego 
królestwie już teraz. Tylko wtedy, jeżeli poddamy się w ten sposób pod Jego panowanie, 
Jezus  według  Swojego  prawa  boskiego  będzie  kształtował  Swój  charakter  i  życie  w 
naszych sercach i to będzie prawdziwym świadectwem Jego łaski i mocy. Czy poddasz 
się Jemu dzisiaj?

Mike Barton (1997)
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Chrystus naszym Królem

Życie pod kontrolą Chrystusa
„Przyjdź królestwo Twoje” (Mat. 6:10).

Modlitwa tak prosta, że nawet dziecko może ją wypowiadać i tak głęboka, że anioł może 
pragnąć  ją  zgłębić.  Mówi  ona  o  przeszłości;  obejmuje  czas  teraźniejszy;  bierze  pod 
uwagę przyszłość. Mówi o przeszłości, bo jest to smutne przypomnienie, że aż dotąd są 
ignorowane w dużym stopniu pragnienia Chrystusa; bierze pod uwagę przyszłość, gdyż 
przepowiada ostateczny i długo odwlekany tryumf Ewangelii; obejmuje teraźniejszość, 
gdyż musi na nią odpowiedzieć indywidualna dusza.

Jest to tekst misyjny; jest to modlitwa o ustanowienie królestwa Chrystusa w Afryce, 
w Chinach i  na wyspach mórz. Ale jest  to też tekst  konsekracyjny,  gdyż  jest w nim 
porównanie często przeoczane, chociaż pełne zainteresowania pomiędzy ustanowieniem 
królestwa Chrystusa  na  ziemi,  a  Jego  pełnym i  całkowitym objęciem tronu  w sercu 
wierzących.

Popatrzmy na chwilę na tę paralelę i spróbujmy ją zobaczyć w trzech aspektach.

Jej źródło

Skąd pochodzi to królestwo? „Moje królestwo,” powiedział Ojciec „nie pochodzi z tego 
świata.” Jest ono niebiańskiego pochodzenia. „Wy jesteście z niskości,” powiedział do 
swoich przeciwników, „A Ja jestem z wysokości: wy jestescie z tego świata, ja zaś nie 
jestem z tego świata” (Jan 8:23). Królestwo Chrystusa przychodzi z nieba od Boga. Jego 
władza nie pochodzi z ziemi, ale od Boga.

Nawet  teraz  „Ludzie  omdlewać  będą  z  trwogi  w oczekiwaniu  tych  rzeczy,  które 
przyjdą na świat” (Łukasz 21:26), ale w większości nie wyglądają tego, co pochodzi z 
nieba.  Jednak  niedługo  —  nikt  nie  wie  kiedy  —  ujrzą  Syna  człowieczego 
przychodzącego na obłokach z mocą i wielką chwałą (Łukasz 21:27). Gdyż pewne jest 
Słowo,  które  mówi:  „że  ma  otworzyć  usta  do  morderczego  okrzyku,  wydać  głośny 
okrzyk bojowy” (Ezechiel 21:27).

Tak  samo  jest  w  wewnętrznym  królestwie  duchowym.  Prawdziwe  królestwo 
zstępuje; edukacja, moralność, kultura — te rzeczy mogą wiele zdziałać, ale jednego nie 
mogą nigdy zrobić — nie mogą odrodzić duszy człowieka.

Jest zapisana taka historia z życia Cesarza Niemiec Williama. Kiedy pewnego dnia 
odwiedzał  szkołę  państwową,  wskazał  palcem  na  stojącą  na  stole  roślinę  i  zapytał 
dziecko:  „Do  jakiego  królestwa  to  należy?”  Chłopiec  odpowiedział:  „Do  królestwa 
roślin, wasza wysokość.” „A ten kamień?” „Do królestwa minerałów, wasza 
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wysokość.”  „A do  jakiego  królestwa  ja  należę”?  Mały  chłopczyk  zawahał  się  przez 
chwilę i  odpowiedział: „Do królestwa Bożego, wasza wysokość.” Cesarz był  głęboko 
tym poruszony i kładąc rękę na głowie tego chłopca powiedział: „Obym rzeczywiście 
udowodnił to swoim życiem.” Jeżeli tak ma być, to musi ono przyjść z góry; niebo musi 
wejść do nas, bo inaczej nigdy nie wejdziemy do nieba.

Jego charakterystyka

Jak można poznać to królestwo? Po jakich znakach będzie ono rozpoznawane? 
Będzie ono  Powszechne a nie cząstkowe.  Chrystus  musi być  królem wszystkiego. 

Będzie jeden Pan i jedno imię; i ugnie się przed Nim wszelkie kolano. Zwycięstwo może 
zostać opóźnione, ale jest ono pewne. „On musi królować, dopóki nie położy wszystkich 
nieprzyjaciół pod stopy swoje” (1 Kor. 15:25).

Ostatnio propagowany pomysł  „parlamentu religii”  w którym każda wiara byłaby 
reprezentowana na równych warunkach jest niegodny nazwy Chrześcijanina. Chrystus 
nie  może  mieć  żadnych  rywali.  On musi  być  WSZYSTKIM,  albo  niczym.  Tak  jest 
również w świecie wewnętrznym; Chrystus musi mieć wszystko. 

Nie narzekajcie
Gdzie Jezus przychodzi, to przychodzi, aby panować
Panować bez stronniczości
Wszystkie myśli muszą być jemu poddane.

Ale znowu, królestwo Chrystusa:
Przemienia nie  tyranizuje.  Mówiono o armiach  Rzymskich  w marszu zwycięstwa 

tak: „Oni wprowadzają ciszę i nazywają to pokojem.” Ale pokój królestwa Chrystusa nie 
jest zapewniany w taki sposób. Greckie słowo określające królestwo (jak mówi jeden z 
pisarzy) pochodzi z Hebrajskiego korzenia, i oznacza nie tylko zarządzanie i panowanie, 
ale również sposób życia. Tak więc prawdziwe pojęcie władzy nie jest poprzez przymus, 
ale asymilację — asymilację przedmiotu i zamierzeń i charakteru Władcy.

Tak  więc  sprawiedliwość  i  pokój  mają  być  zapewnione  zarówno  w  głębi 
indywidualnego serca jak również w szerszym kręgu na zewnątrz. Chrystus zapewnia go 
poprzez utrwalanie sprawiedliwości wewnątrz nas i poprzez to, że sprawi, aby „lew pasł 
się razem z barankiem, sprawiając to, że krnąbrny staje się łagodny, porywczy staje się 
cierpliwy a ponury dobrotliwy.”

Ale znowu królestwo Chrystusa będzie:
Pełne pokoju i niezmąconego spokoju. „pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a  

niezakłócone  bezpieczeństwo  owocem  sprawiedliwości  po  wszystkie  czasy”  (Izajasz  
32:17). „W Jego czasach będzie obfitość pokoju.” „Ludzie przekują miecze na lemiesze  
i narody nie będą się uczyły sztuki wojennej.” Ale tak samo będzie w tym małym 
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królestwie wewnątrz nas.
„Niech ci Bóg da dobry dzień, mój przyjacielu” powiedział Tauler ze Sztrasburga do 

żebraka,  którego  spotkał,  kiedy  szukał  głębszego  poznania  Boga.  „Dziękuję  Bogu, 
ponieważ nigdy nie mam złego dnia,”  powiedział  żebrak. Tauler  zaskoczony zmienił 
formę powitania i powiedział: „Niech Ci Bóg da szczęśliwe życie, przyjacielu.” Żebrak 
znowu  odpowiedział:  „Ja  nigdy  nie  jestem  nieszczęśliwy.”  „Nigdy  nie  jesteś 
nieszczęśliwy? Co masz na myśli?”  Żebrak odpowiedział: „Bo to jest tak: kiedy świeci 
słońce,  ja  dziękuję  Bogu,  kiedy  pada  deszcz,  ja  dziękuję  Bogu;  kiedy  mam  dużo, 
dziękuję Bogu; kiedy jestem głodny, dziękuję Bogu. Ponieważ Boża wola jest moją wolą 
i to, co się Jemu podoba, podoba się też mnie, to dlaczego bym miał mówić, że jestem 
nieszczęśliwy, kiedy tak nie jest?” Tauler kontynuował dalej: „A co by było, gdyby Bóg 
ciebie wrzucił do piekła, to co wtedy?”

Żebrak zastanowił się przez chwilę i podnosząc swoje oczy na swojego rozmówcę 
odpowiedział:  „Gdyby tak zrobił,  to miałbym dwa ramiona, żeby Go objąć — ramie 
mojej wiary przy pomocy którego wspieram się na Jego świętej dobroci i ramię miłości, 
przy  pomocy  którego  jestem  zjednoczony  z  Jego  nie  dającą  się  opisać  Boskością. 
Ponieważ  jestem w ten  sposób  zjednoczony z  Nim,  to  On by tam zstąpił  ze  mną i 
wolałbym tam być  z Nim, niż  gdziekolwiek indziej  bez Niego.”  Ale kim ty jesteś?” 
zapytał Tauler, zaskoczony taką wzniosłą odpowiedzią. „Jestem królem,” odpowiedział 
żebrak.  „Królem!?, odparł  Tauler;  „a gdzie jest  twoje królestwo?” „W moim sercu,” 
odpowiedział żebrak.

To był człowiek, w którym zostało założone królestwo Chrystusa i który miał pokój 
w  sercu.  “Bo  jeżeli  zostaliśmy  ukrzyżowani  z  Chrystusem,  jesteśmy  z  Chrystusem 
Królami.”

I wreszcie królestwo Chrystusa jest:
Trwałe, a nie tymczasowe. „Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie 

moce jemu będą służyć i jemu będą poddane” (Daniel 7:27). Chociaż jest to prawdą, że 
królestwo tysiąclecia ustąpi miejsca królestwu Boga Ojca, to jednak niebiańska władza 
pozostanie  niezachwiana.  Ziemskie  królestwa  powstają  i  upadają,  ale  królestwo 
Chrystusa  nie  przeminie  i  jego  jest  niezniszczalne  (Daniela  7:14).  Tak  samo  jest  z 
panowaniem  Chrystusa  w  naszych  sercach;  królestwo,  które  otrzymujemy  jest 
„królestwem niewzruszonym,” kiedy Chrystus jest najwyższym pragnieniem serca.

Niech wszyscy poznają Twoje mieszkanie;
Niebo i ziemia przeminą,
Lub na darmo będą chcieli posiąść
Kiedy się dowiedzą, że tam jest Pan.

Jego warunki

Na jakich warunkach jest zakładane to królestwo? Odpowiedź brzmi, po pierwsze:
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Poprzez objawienie Króla. Na próżno poszukujemy królestwa bez króla. Świat nie 
ma być stopniowo nawracany poprzez zwiastowanie Ewangelii. Musi nastąpić kryzys; 
musi nastąpić boska interwencja; musi być objawienie Króla.

Tak samo jest z królestwem wewnątrz nas. Nie będzie ono nigdy w pełni utrwalone 
bez  objawienia  Króla.  Może  powiesz:  Jak  to  może  być  jeżeli  już  jesteśmy 
chrześcijanami?” Czy pamiętasz jak to było w czasach Joasza, młodego króla, który miał 
królestwo  co  najmniej  od  sześciu  lat,  zanim  został  objawiony?  Był  obecny,  był 
prawowitym panem, ale tylko niewielka liczba wiernych go uznała. Ale przyszedł dzień, 
kiedy został on objawiony, a Atalia, uzurpatorka została pozbawiona życia. W podobny 
sposób w sercu wielu chrześcijan Chrystus narodził się jako król, ale nie jest jeszcze 
absolutnym Panem.

„Ja służyłem Chrystusowi,” powiedział pewien młody człowiek na jednej z naszych 
konferencji. „On był moim królem, ale obawiam się, że był konstytucyjnym władcą, a ja 
byłem Premierem, ale teraz jest On moim absolutnym panem.” Tak, jeżeli Chrystus ma 
być we właściwy sposób uhonorowany, to wszystko musi Jemu podlegać.

Po drugie,  poprzez poddanie się Jego wrogów.  Własne ja musi być  ukrzyżowane, 
jeżeli  Chrystus  ma być Królem. Tauler  zapytał  żebraka:  „Gdzie ty znalazłeś Boga w 
takim  znaczeniu,  jak  Go  opisujesz?”  „Tam,  gdzie  pozostawiłem  wszystkie  inne 
stworzenia”  odpowiedział  żebrak.  Musi  nastąpić  całkowite  poddanie  Jemu.  Tylko  na 
takich warunkach może przyjść Chrystus. Niech On nam pomoże, abyśmy powiedzieli z 
naszych serc: „Tak, przyjdź Panie Jezu.” Amen.

E. W. Moore (1903)

„Dla korony 
i przymierza z Chrystusem”

To  motto  Szkockich  prezbiterianów  jest  bliższe  Nowotestamentowemu  pojęciu 
lojalności dla Chrystusa, niż jakiekolwiek inne poprzez wszystkie wieki chrześcijaństwa 
i musimy to tylko przetłumaczyć na terminy, które są zrozumiałe dla naszych czasów i 
naszego pokolenia.

Lojalność dla jego królewskości

„Piłat więc rzekł do Niego: `Czy Ty więc jesteś królem?’ Jezus odpowiedział: ‘Ty to 
mówisz, ponieważ ja jestem królem’” (Jana 18:37).

Jezus Chrystus jest nie tylko Zbawicielem, ale i Królem i On ma prawo, aby
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wymagać od nas czego zechce według własnego uznania. Mówimy o radości i pociesze 
zbawienia;  Jezus mówi o braniu krzyża i naśladowaniu Jego. Kiedykolwiek nasz Pan 
mówi o uczniostwie, to poprzedza to słowem „Jeśli” — “nie musisz, jeżeli nie chcesz.”

Zawsze łatwiej jest być „Demasem” w niektórych kryzysach, niż oddanym uczniem. 
Niewielu  z  nas  wie  tak  naprawdę  co  to  znaczy lojalność  dla  Jezusa  Chrystusa.  „Ze 
względu na Mnie” — to czyni nas zdecydowanymi uczniami.

Patrzymy na Jezusa Chrystusa jako najlepszy przykład chrześcijańskiego życia; nie 
pojmujemy Jego jako Wszechmocnego Boga w ciele,  z wszelką mocą na niebie i  na 
ziemi. Czynimy z Niego kolegę. Takiego, który w walce życia ma trochę więcej siły niż 
my i dlatego  odwraca się do nas i podaje nam rękę. Traktujemy Go tak, jakby był On 
jednym  z  nas;  nie  zdejmujemy obuwia  z  naszych  nóg,  kiedy  On  przemawia.  Jezus 
Chrystus jest Zbawicielem i zbawia nas dla swojego absolutnego i świętego panowania.

Lojalność dla Niego jako Pana

„Nazywacie Mnie Mistrzem i Panem i dobrze, bo nim jestem” (Jana 13:13).
Pan robi różnicę pomiędzy psem a człowiekiem. Psy bezdomne nie mają pana; należą 

do wszystkich i nikogo. Kiedy Panem człowieka jest Jezus Chrystus, to jest to człowiek 
„z krwi i kości,” jak to być powinno, a nie jakiś skamlący żebrak czy sentymentalista, 
czy pietysta,  ale  po prostu mąż Boży.  Tak  może być  tylko  pod panowaniem Jezusa 
Chrystusa.

Ciekawą rzeczą jeżeli chodzi o naszego Pana jest to, że On nigdy nie zmusza nas do 
posłuszeństwa. Kiedy zaczynamy sobie uzurpować władzę i mówimy: „TY musisz, albo 
zrobisz tak,” to jest to wyraźnym znakiem, że nie mamy łączności z najwyższą Władzą. 
Jeżeli jesteś w pozycji przywódcy, a ludzie cię nie słuchają, to najważniejszą rzeczą jest 
uświadomienie sobie, że wina nie leży po ich stronie, ale po twojej. Jest gdzieś duchowy 
przeciek. Pojednaj się z Bogiem, a wtedy wszyscy inni dotrą do Boga poprzez ciebie.

Lojalność w stosunku do Jego panowania

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” 
(Gal. 2:20).

Wyobrażać  sobie,  że  Jezus  Chrystus  przyszedł,  aby  mnie  zbawić  i  uświęcić  jest 
herezją.  On  przyszedł,  aby  mnie  uświęcić  dla  siebie,  abym  był  Jego  wyłącznym 
dobrowolnym niewolnikiem; dobrowolnym niewolnikiem do tego stopnia, że kiedy On 
mówi,  to  nie  ma  możliwości  kwestionowania  tego,  co  powiedział.  „Liczę  na  waszą 
wyłączną służbę, bez żadnego uskarżania się z waszej strony i bez wyjaśniania z Mojej.” 
My jednak  zaczynamy dyskutować  i  mówimy:  „Dlaczego  mi  tego  nie  wolno?  Mam 
swoje prawa.” Takie pojęcie jest nie do przyjęcia dla naszego Pana.

Pasją chrześcijaństwa jest to, że ja świadomie wyrzekam się swoich praw i staję się 
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dobrowolnym  niewolnikiem Jezusa  Chrystusa.  Każdy głupiec  może  upierać  się  przy 
swoich prawach i każdy diabeł postara się o to, żeby je otrzymał; ale Kazanie na Górze 
oznacza,  że jedyne  prawo,  jakiego  będzie się  domagało  dziecko  Boże,  to  prawo aby 
zrezygnować ze swoich praw. To jest Nowotestamentowe pojęcie uświęcenia i dlatego 
tak  niewielu  dochodzi  do  chrztu  Duchem Świętym.  „Chcę  być  ochrzczony Duchem 
Świętym tak, abym mógł być użyteczny” — i na tym się to kończy. Jesteśmy chrzczeni 
Duchem Świętym nie dla samego ochrzczenia, ale całkowicie,  jak to powiedział nasz 
Pan, aby być  Jego świadkami, takimi, z którymi On może zrobić dokładnie to czego 
zechce.

Lojalność dla Jego powołania

„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to 
jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzym. 8:28).

Tylko wierne dziecko Boże wierzy,  że Bóg kieruje okolicznościami. Tak możemy 
traktować nasze okoliczności. My jednak tak traktujemy to, co się dzieje, jakby to ludzie 
nimi kierowali, chociaż mówimy, że wierzymy, iż to Bóg nimi kieruje. Być wiernym w 
każdych okolicznościach oznacza, że mamy tylko jedną lojalność, a jest to lojalność w 
stosunku do  naszego  Pana.  Większość  z  nas  jest  zbytnio  przywiązanych  do  naszego 
pojęcia tego, co Bóg chce, że nie słyszymy, kiedy On przychodzi i mówi. Możemy być 
lojalni dla tego, co lubimy, ale może stwierdzimy, że nie byliśmy lojalni w stosunku do 
Bożego  wezwania  dla  nas  i  nie  poznaliśmy Jego  w kryzysie  i  poniżeniu,  ani  też  w 
radości i błogosławieństwie. W takich sytuacjach zdajemy test z lojalności.

Lojalność dla naszych własnych pomysłów jest zawsze rezultatem nielojalności w 
stosunku  do  osoby.  Bóg  zawsze  nas  kształci  poprzez  ludzi.  Odmowa  lojalności  w 
stosunku do któregoś „Eliasza,” jakiego Bóg do nas posyła może być  rozpoznana po 
nabożnym  mówieniu  o  lojalności  dla  Słowa  Bożego.  Lojalność  w  stosunku  do 
nauczycieli, jakich Bóg nam posyła jest ostatecznie oddaniem się Jemu. Uważajmy jak 
traktujemy Bożych posłańców, bo prawdziwi Boży posłańcy mają tylko jeden cel, a jest 
nim niezachwiana lojalność dla Pana Jezusa Chrystusa. Pan nas będzie rozliczał z tego 
czy ich słuchaliśmy, czy nie.

Oswald Chambers (1874-1915)
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Poddaństwo Królowi
“Ty jesteś moim Królem”

Po pierwsze, czy mogę tak powiedzieć? Czy Jezus  jest naprawdę moim „królem we 
wszystkim?” Gdzie są dowody na to? Czy żyję w Jego królestwie sprawiedliwości, 
pokoju i radości  w Duchu Świętym teraz? Czy mówię językiem tego Królestwa? 
Czy postępuję według zwyczajów ludzi, którzy do Niego nie należą? Czy też pilnie 
uczę się chodzić drogami Jego ludu? Czy w sposób praktyczny żyję według Jego 
praw? Czy służę Mu z całego serca? Czy odważnie i szczerze trzymam Jego stronę, 
ponieważ Go kocham, a nie tylko dlatego, że inni tak robią? Czy moje poddaństwo 
Jemu powoduje, że dzisiaj moje życie jest inne?

Następnie czy  powinienem to powiedzieć? Czy mam na ten temat jakieś znaki 
zapytania? Ten Król, który sam przyszedł, aby mnie wykupić z niewoli tyrana i Jego 
wroga; Król, który odłożył swoją koronę i Swoje szaty królewskie i zostawił Swój 
królewski pałac i przyszedł na ziemię, aby zbawić buntownika; Król, który chociaż 
był  bogaty,  stał się ubogi dla mnie, aby mnie ubogacić swoim ubóstwem. Czy ja 
powinienem Go uznać? Czy jest to pytanie czy powinienem? Bóg mnie powołał do 
Swojego  królestwa  i  chwały;  On  mnie  przeniósł  do  królestwa  Syna  Swojego  w 
miłości.  Czy  lojalne  słowa  powinny  wychodzić  z  moich  ust;  „Ty  jesteś  moim 
Królem”?

I wreszcie, czy mówię to? Bóg mi powiedział „On  jest moim Panem; oddawaj 
Mu cześć.” Czy moje usta mówią: „Mój Pan i mój Bóg”? Czy moje życie mówi 
„Jezus Chrystus, mój Pan” — definitywnie i osobiście — “mój Pan”? Czy mogę brać 
udział  w  Jego  ostatnim  zaleceniu,  jakie  dał  swoim uczniom:  „Nazywacie  Mnie 
Mistrzem i Panem i dobrze mówicie bo nim jestem”?

Czy powiedziałem Jezusowi z głębi  serca,  w nieudawanym poddaniu się jego 
władzy:  „Ty  jesteś  moim Królem”?  Czy  wstydzę  się  lub  boję  wyznać  moje 
poddaństwo dla Niego wśród jego przyjaciół  albo wrogów? Czy Jego pieczęć na 
moich skroniach jest tak wyraźna, aby wszyscy widzieli i poznali, że jestem Jego 
poddanym? Czy słowa „Ty jesteś moim Królem” są ogłaszane tak, jak powinny być 
lśniącymi literami na całym zwoju mojego życia tak, aby to było wiadome i czytelne 
dla wszystkich?

Odpowiedz mi mój Królu! Zbadaj mnie i doświadcz i pokaż mi prawdziwy mój 
stan , a potem w łasce Swojej przebacz całą moją przeszłą nielojalność i uczyń mnie 
poprzez  swoją  łaskę  od  tej  chiwli  całkowicie  lojalnym!  Gdyż  „Ty  jesteś  moim 
Królem.”

Francis Ridley Havergal (1876)
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Dowody na panowanie Chrystusa
we wszystkich narodach

Ostatnio  studiowałem  pisma,  które  wyrażały  odczucia  ludzi  duchowych  w  różnych 
wiekach w ciągu wielu lat. Charakterystyczne dla nich wszystkich jest to, że mieli takie 
odczucie, że czas, kiedy to pisali — chociaż dzieliło ich wiele lat — był  najbardziej 
krytycznym, złowrogim i duchowo najtrudniejszym lub prawie niemożliwym do życia. 
W większości przypadków wyciągali z tego taki wniosek, że Pan jest już w drzwiach. 
Niewątpliwie  takie  odczucie  mieli  też  niektórzy  ludzie  w  każdym  wieku  od  czasu 
Apostołów.

To nam może pomóc w uświadomieniu sobie, że obecny czas — chociaż jest dla 
wielu bardzo trudny — jest jeszcze bliżej. Może po prostu dlatego, że teraz jest nasz 
czas.  Są  jednak  pewne  czynniki,  które  mogą  nadawać  głębszy  odcień  ciemności  i 
większą powagę dla naszego czasu.

Jest  ogólnie  wiadomo,  że  czym  bardziej  się  przybliżamy  do  końca  wieku,  tym 
bardziej  zawzięcie  będą  walczyły  moce  ciemności,  aby  wykorzystać  wszystkie 
możliwości skróconego czasu. Słowo Boże mówi, że „…wielki gniew, wiedząc, że czas 
jest krótki.”

Również świat tak bardzo się rozwinął przez te lata i jest obecnie o wiele większy niż 
w czasach  Rzymskich  czy średniowieczu.  Szatan  ma o wiele  więcej  pola do popisu 
również w związku z tym, że ludzi jest tak dużo więcej.

Poza  tym — a  jest  to  coś,  co  powinniśmy pamiętać  — wyzwanie  dla  królestwa 
szatana jest  o wiele  większe,  że w nowym znaczeniu panowanie nad „zamieszkałym 
światem” jest sprawą bardzo ważną. Właśnie to pytanie o panowanie nad światem leży u 
podstaw  wszystkiego  i  również  określa  stopień  duchowego  nacisku  i  konfliktu. 
Posłuchajcie mnie przez chwilę na ten temat, gdyż jest to bardzo ważne w tym czasie.

Walka o dominację nad światem

Było już wiele przetargów na dominację nad całym światem i tak, jak fale przypływu i 
odpływu — czasami było to na niskim poziomie, a czasami na wysokiej fali przypływu 
— ale ta ostatnia znacznie przygasza tę pierwszą … w zdobywaniu nowych terytoriów. 
Tak  było  na  przykład  kiedy  Rzymianie  zdobywali  tereny  zajmowane  przez 
Babilończyków.

Tak  też  panowanie  Antychrysta,  które  będzie  bezpośrednim  dokończeniem 
wszystkich  takich  przetargów  i  ruchów  będzie  obejmowało  o  wiele  więcej,  niż 
wszystko, co było dotychczas. Właściwie my żyjemy w dobitnym stadium tego celu, 
który  jest  bardziej  ambitny,  niż  wszystko,  co  było  dotąd.  Nie  chcemy  się 
zastanawiać nad stroną naturalną, ale widzimy analogię niektórych rzeczy, które 
powinny nas 
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prowadzić prosto do obecnej implikacji i wymagań jakie stoją przed kościołem.
Jest też czynnik strategiczny. Jedną z wybijających się cech obecnej kampanii jest 

infiltracja  do  innych  narodów agentów,  przedstawicieli,  misjonarzy  i  kolonistów.  Te 
społeczności są nie tylko propagandzistami, ale sama ich obecność stała się okazją do 
„Ochrony praw.” Na wszelkie dostępne sposoby dodają one do mocy agresora coś od 
siebie, do czego potem mogą się odnieść i „moralne” prawo i żądanie jest siłą inwazji 
lub posiadania.

Tak było przynajmniej w wielu przypadkach. Dla reszty jest to wojna, ponieważ takie 
prawa i żądania są kwestionowane.

Teraz przechodząc od ziemskich do niebiańskich, to — na wyższym poziomie — jest 
dokładnie strategią Pana … i dlatego jest okazją do zaciętej walki podejmowanej przez i 
z mocami ciemności.

Popatrzmy jeszcze raz na te słowa w Mateusza 24:14: „Będzie głoszona ta ewangelia 
królestwa  na  świadectwo  (aby  ustanowić  dowód)  dla  wszystkich  narodów,  a  wtedy 
przyjdzie koniec.”

Co  oznacza  to  stwierdzenie?  Było  ono  oczywiście  wykorzystywane  w  ogólnym 
znaczeniu jako wielka zachęta do pracy misyjnej i ewangelizacji świata … i prawidłowo. 
Ale ze względu na chęć uznania wewnętrznego znaczenia zostało zatracone coś, co ma 
wielkie znaczenie. 

Pan mówi tu w rzeczywistości, że On musi mieć w każdym narodzie to, co ogłasza i 
ustanawia dowody, że On zajął Tron i stał się Panem.

„Pańska jest ziemia.”
„Bóg dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imiona.”
„Wywyższony po prawicy Bóg.”
„Usiądź po prawicy dotąd, aż położę  nieprzyjaciół  twoich jako podnóżek Twoich 

stóp.”
Zanim Chrystus  może przyjść i  zająć należne Mu miejsce jako władca świata — 

przejmując nad nim panowanie — musi mieć świadectwo, że jest suwerennym Panem. 
Kiedy  Dawid  został  wypędzony  ze  swojego  królestwa  przez  uzurpatora  Absaloma, 
pozostawił lojalnego Ebiatara i jego zespół w Jerozolimie, jako coś, co pochodziło od 
niego  i  do  czego  mógł  powrócić;  kiedy  był  tam Ebiatar  i  jego  grupa  kapłanów,  to 
panowanie Absaloma nie mogło być  powszechne, ale byłoby zawsze kwestionowane. 
Obecność  prawdziwego  kościoła  w  narodach  ma  dokładnie  takie  samo  zadanie  w 
doniesieniu do odrzucanego Pana.

Żywe wyrażenie Królestwa

Ale  zauważcie  —  a  jest  to  nasz  szczególny  punkt:  Świadectwo  to  nie  jest  coś 
zaledwie, lub jedynie stwierdzone jako prawda; ale ma ono „Ustanowić dowód,” 
jak to  wyraził  Weymouth.  Tak,  ustanowienie dowodów. W Starym Testamencie 
Przybytek był nazywany Przybytkiem Świadectwa. Było to namacalne wyrażenie 
duchowej prawdy. 
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Pan powiedział, że jego apostołowie powinni być Jego świadkami.
Szatan i jego moce nie są bardzo zainteresowane doktryną o prawdzie, jako taką, ale 

są poważnie zaniepokojeni tam, gdzie jest jej przedstawicielstwo i dowody. Zrobią więc 
wszystko, co w ich mocy, aby zadusić, zabić, wypędzić, złamać, sparaliżować naczynie, 
które  naprawdę  reprezentuje  Panowanie  Chrystusa  w mocy Ducha  Świętego.  Gdyby 
tylko dzieci Boże zawsze pamiętały o tym, że nie prowadzimy walki z ciałem i krwią, 
lecz  ze  zwierzchnościami  i  mocami  i  że  najważniejszym  celem  ich  ataków  jest 
niszczenie dowodów Panowania Chrystusa,  to  mieliby wystarczającą  motywację,  aby 
„stać i wytrwać” i do wyeliminowania wszystkiego, co daje szatanowi podstawę, aby 
zepsuć nasze świadectwo.

A teraz  zwróćmy uwagę  na  pierwszą  implikację  tego,  że  tu  jesteśmy.  Zadaniem 
apostołów  i  ich  obecnych  partnerów  było  i  jest  to,  aby  przygotować  tych  — 
przynajmniej  dwóch  lub  trzech  w  każdym  narodzie,  którzy  będą  tym  żywym 
świadectwem, że Jezus jest Panem. My jesteśmy tam, gdzie jesteśmy według woli Bożej 
dla  tego  celu  … i  niczy mniej.  Szatan  będzie  się  starał,  aby nas  usunąć,  wypędzić, 
pokonać;  ale  to  tylko  daje  szansę  udowodnienia  poprzez  moc  krwi,  że  Jezus  go 
zwyciężył i jest naprawdę Panem. My trzymamy przyczółek dla nadchodzącego Pana i 
chociaż On nas odwoła na jakiś czas, to powrócimy z Nim, aby panować, jeżeli teraz z 
Nim cierpimy.

Ale — i  jest  to  smutne „ale”  czy kościół  jest  tym dowodem i  przykładem?  Czy 
kościół  jest  naprawdę  takim reprezentantem w narodach?  Biada  nam,  jeżeli  tym nie 
jesteśmy!  Duchowy  stan  chrześcijaństwa  w  świetle  objawionego  zamysłu  Pana  w 
stosunku do Jego Ciała przynagla nas, abyśmy zajęli jedną z dwóch pozycji. Albo Ciało 
Chrystusa  jest  czymś  odróżniającym  się  od  ogólnych  tłumów  tych,  którzy  wyznali 
Chrystusa i przyjęli Jego żucie wieczne; albo jest to całkowicie sprawa kościoła ogólnie 
… a w szczególności „Zwycięzców,” jako tych w kościele, którzy „zmierzają do celu do 
nagrody w górze.”

Bez  względu  na  to,  jak  to  nazwiemy,  chodzi  o  to  samo.  Pan  musi mieć  pełne 
świadectwo na tej ziemi. Kościół jako całość jest daleki od „prawdziwego świadectwa.” 
Dlatego apel jest skierowany do „Zwycięzców” i ich świadectwa. To jest główna myśl 
tego listu.

Potrzeba społeczności „Zwycięzców”

Pogłębia się i rośnie przekonanie, że od utraty duchowej pozycji Kościoła pod koniec 
czasów  apostolskich,  główne  zainteresowanie  Pana  zostało  skierowane  na 
„Zwycięzców,” to znaczy na tych, którzy wytrwali, albo odzyskali oryginalną pozycję i 
świadectwo dotyczące  absolutnego  panowania  Chrystusa  w każdej  sferze  życia,  a  w 
szczególności  w  sferze  duchowych  złych  mocy.  Sprawa  nabiera  coraz  większego 
znaczenia,  kiedy  siły  Antychrysta  pokazują  swoją  moc  coraz  odważniej  i  bardziej 
zarozumiale, gdyż zbliża się koniec. To jest czas, kiedy to świadectwo musi być 
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prezentowane w mocy i jasności tak, jak nigdy dotąd.
Gdyby nas zapytano, co według nas jest najpilniejszą potrzebą naszych czasów, to 

powinniśmy  odpowiedzieć  ze  znacznym  naciskiem:  Naczynie,  reprezentowane  we 
wszystkich narodach, które służy Panu w taki sam sposób — tylko w sferze duchowej i 
tymczasowej  —  jak  Estera  służyła  Jemu  i  Jego  ludowi,  przychodząc  do  Królestwa 
„właśnie na taki czas.” Pan chce mieć ludzi na całym świecie, którzy są w jedności z 
Tronem  i  w  modlitwie  wstawienniczej  i  są  Jego  świadectwem,  przeżyli  głębokie  i 
bolesne  doświadczenia  i  stali  się  narzędziem  poprzez  bój  modlitwy,  który  może 
unicestwić każdy zamysł złego i ratować życie Jego ludu.

Staje się rzeczą oczywistą,  że chrześcijanie dzisiaj mogą nie poznać pełni Bożych 
zamysłów  w  stosunku  do  nich,  nie  mówiąc  już  o  tym,  żeby  do  nich  weszli,  jeżeli 
najpierw  nie  wejdą  w  taką  służbę  wytrwałej  modlitwy  …  a  potem  w  Jego  mocy 
zwyciężanie i osłabianie duchowych mocy, które działają na tysiące różnych sposobów, 
aby  przeszkodzić  dzieciom Bożym  w uchwyceniu  tego,  do  czego  zostali  uchwyceni 
przez Chrystusa Jezusa? Faktem jest też to, że lud Boży nie widzi.

Obecny cel zawodowy „Zwycięzców” jest wielki, ponieważ jest związany z potrzebą 
całego Kościoła. Ale ich świadectwo jest głównie dla Pana. On musi mieć satysfakcję w 
Swoim kościele! Oni są bardzo blisko Boga dla celów zarządzania — obecnie duchowo, 
a później dosłownie.

Jakie musi być to naczynie? Jaki jest jego charakter? Mówiąc prosto i wyraźnie: tak 
jak mówi Biblia, Pan musi mieć na ziemi takich ludzi, którzy pod każdym względem są 
niebiańskimi ludźmi. Ich duchowe źródła Życia, mocy, mądrości, poznania, celu muszą 
być  z nieba — i poprzez Ducha Świętego.  Ich metody i  środki muszą pochodzić od 
Boga. Ich energia musi być bezpośrednią energią od Boga, co oznacza, że muszą być 
oddzielone od ich własnych energii i środków.

Duchowe relacje  i  związki muszą być  niebiańskie.  Wzorowanie  się  na ziemskich 
instytucjach i systemach spowodowało, że kościół utracił swoją moc na początku i nie 
może być powrotu do niej bez wyraźnego odcięcia się od tego. Kościół musi zająć jasne 
stanowisko  odnośnie  niebiańskiego  ciała  Chrystusa  —  Kościoła  —  bez  żadnego 
wzorowania się na ziemskich porządkach.

Słyszeliśmy jak  mówili,  że  na  pewnym  zgromadzeniu  sług  Pana  „Odczuwaliśmy 
dotyk Nieba; wszyscy upadli na kolana i w tym czasie nie miały znaczenia denominacje 
ani  ziemskie  podziały.”  To  już  samo  za  siebie  mówi,  ale  dlaczego  mamy  do  tego 
wracać?

Fatalne  w  skutkach  byłoby  angażowanie  się  w  niebiańską  walkę  nie  będąc  na 
niebiańskiej  pozycji.  Widzieliśmy  straszne  rozproszenie,  zamieszanie  i  spustoszenie 
dokonane  przez  nieprzyjaciela  tam,  gdzie  podejmowano  próby  walki  z  mocami 
ciemności ze strony ludzi, którzy prezentowali mieszankę ziemskich religii i porządków 
i mieli niejasne zrozumienie podstawowych nauk Biblijnych.

Można się zastanawiać jak takie naczynie może zaistnieć.  Już raz na początku to 
zrobiono i sekret jest dzisiaj taki sam. Krzyż dokonał dwóch rzeczy. Doprowadził 

17



Chrystus naszym Królem
Dowody na panowanie Chrystusa we wszystkich narodach

Chrystusa  w  miejsce  absolutnej  suwerenności  i  umożliwił  ustanowienie  takiego 
panowania  w  życiu  ludzi  poprzez  odrzucenie  wszelkich  osobistych,  naturalnych, 
ziemskich, tradycyjnych  i  tymczasowych interesów i wpływów. Duch Święty uczynił 
Golgotę i wywyższonego Chrystusa realnością w każdym sercu. „Oni mieli jedno serce i 
jedną duszę.”

Nadprzyrodzone dzieło krzyża

Nie  możemy nigdy  tego  zorganizować  ani  postanowić,  że  będziemy  wykonywać  te 
niebiańskie dzieła z pozytywnym skutkiem (z wyjątkiem niepowodzeń), jeżeli każdy z 
nas  nie  będzie  zaangażowany  przez  Ducha  Świętego  i  narodzony  do  tego  poprzez 
duchowe zmagania.  Będziemy marnować czas, jeżeli będziemy oczekiwać, próbować, 
albo nawet modlić się o coś naprawdę efektywnego, z wyjątkiem tego niebiańskiego i 
dlatego namaszczonego fundamentu. Nie ma królewskiej drogi ani drogi na skróty do 
Tronu, czy mocy Tronu; to nas będzie kosztowało wszystko, co tu mamy. Widzieliśmy 
niejednego, który stawiał czoła temu wyzwaniu, ale jeżeli próbował zatrzymać coś dla 
siebie, to rozminął się z tym, co najwyższe i najlepsze od Pana, a dopiero później się 
przekonał, że tak rzeczywiście było.

Czy  przyjdziesz  do  Pana  i  poprosisz  Go,  aby  poprzez  krzyż  w  rękach  Ducha 
Świętego — głębokie działanie, które sprawi, że zostaniesz doprowadzony do miejsca, 
gdzie  poprzez  niebiańskie  zjednoczenie  z  Nim,  Jego  autorytet  będzie  egzekwowany 
poprzez ciebie,  a  Jego panowanie będzie widoczne tam, gdzie jest  to najważniejsze? 
Czy chcesz się modlić o przygotowanie narzędzia, które „przyjdzie do królestwa na taki 
właśnie czas”? I wreszcie czy chcesz szukać Pana, aby tam gdzie jesteś we wszystkich 
narodach było naprawdę ustanowione naczynie jego świadectwa,  które ma niebiański 
charakter i naprawdę będzie takim ustanowionym „świadectwem”? Będzie musiała być 
staczana walka, aby to się mogło realizować tak, jak to miało miejsce w życiu apostołów. 
Będzie potrzebna walka, aby to zachować. Ale przy współpracy z Panem, On tego może 
dokonać … i na pewno dokona.

Od czasu do czasu Bóg suwerennie powoływał służbę lub narzędzie, które by My 
usługiwało  w  szczególnej  potrzebie,  jaka  wtedy  istniała.  W rezultacie  mamy dzisiaj 
rozgrzewające świadectwa o tych czasach i wielkich sługach Bożych. Ale oni już należą 
do przeszłości i chociaż mogą być dla nas natchnieniem, to mogą nas tylko smucić, że 
nie  ma takich mężów Bożych  teraz.  Na pewno każdy z nas  jest  świadomy tego,  że 
potrzebujemy „nowego namaszczenia” z góry. Nie przywiązujmy się do tej samej formy, 
jakiej Bóg używał kiedyś, ale niech to do nas dotrze, że On chce, abyśmy szli z Nim 
naprzód.  Może  potrzebne  jest  coś  zupełnie  przewyższające  to,  co  było  dotychczas, 
chociaż podstawowe cechy duchowe będą zgodne z oryginalnym wzorem; to oznacza, że 
panowanie  Chrystusa  będzie  najważniejszą  sprawą.  Jeżeli  na  koniec  wrócimy  do 
oryginalnego wzoru, to będzie to na pewno oznaczało więcej pod każdym względem, niż 
oznaczało to w poprzednich wiekach, ponieważ dokończenie tego świadectwa jest już 
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blisko.

T. Austin-Sparks (1941)

Wieczny Król
„Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków” (Psalm 45:7).

To co tu widzimy jest tylko realizacja teokratycznego ideału i wypełnieniem obietnic 
danych  domowi  Dawida.  Jeżeli  chcemy  się  dowiedzieć  co  oznacza  „teokracja,”  to 
znajdziemy jej wyrażenie w jednym krótkim wersecie księgi Izajasza, gdzie, mówiąc o 
przyszłości, w której będzie to w pełni zrealizowane, mówi on: „Bo Pan jest naszym 
sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi,” albo „On będzie 
naszym Zbawicielem” (Izajasz 33:22).

Jaki był oryginalny Boży cel w utwierdzeniu domu Dawida jako królewskiej rodziny 
w Izraelu? Czy nie to, że z tej rodziny we właściwym czasie wyjdzie Ten, w którym 
zostanie w pełni zrealizowany ten teokratyczny ideał? Ten, który jest „spośród ciebie, 
spośród  twoich  braci”  (5  Mojż.  18:15-18),  „wielki  Bóg”  — którego  władza  będzie 
władzą Boga, a jego królestwo będzie „królestwem nieba” na ziemi?

W międzyczasie,  ludzcy królowie  z  domu Dawida  byli  uważani  jako prototypy  i 
przedstawiciele  Boga.  Dlatego  czytamy,  że  kiedy  Salomon  obejmował  władzę,  to 
„zasiadł  Salomon na  tronie  Pana  jako  król  zamiast  Dawida,  swego  ojca”  (1  Kronik 
29:23). Tron należał do Pana, a Salomon i jego następcy zajmowali go tylko dotąd, aż 
przyjdzie prawdziwy przedstawiciel Króla Jahve. Stąd nawet kiedy Izrael miał królów, to 
oni wskazywali na innego króla: „Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta 
według prawa będą panować” (Izajasz 33:1). Albo słowami Jeremiasza: „Oto idą dni — 
mówi Pan — że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i 
mądrze  postępował;  i  będzie  stosował  prawo  i  sprawiedliwość  na  ziemi”  (Jeremiasz 
23:5).

Czy w czasach, kiedy były wypowiadane te proroctwa nie mieli oni królów? Tak, ale 
ci  królowie  byli  tylko  cieniem,  wypełniającym  odstęp  czasowy  dotąd,  aż  przyjdzie 
prawdziwy Król — Ten, który jest błogosławiony i jedyny, Król królów i Pan panów. 
Dlatego też w Statrym Testamencie przyjście Mesjasza jest często nazwane adwentem 
Boga: „wkrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam 
pośród ciebie — mówi Pan” (Zachariasz 2:14). Ten, który miał w ten sposób przyjść, jest 
tym Posłanym od Boga.
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Przyjście prawdziwego Króla

Kiedy wypełnił się czas, przyszedł Ten, w którym ten ideał się w pełni zrealizował, a 
przed Jego narodzeniem Jego matka otrzymała następujące zwiastowanie: „oto poczniesz 
w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus.” Czy może to być bardziej ludzkie? Ale 
anioł mówił dalej: „Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu 
Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego 
królestwu nie  będzie  końca.”  Oto ten,  na  którego  objawienie  się  czekały całe  wieki 
„Emanuel”  Bóg  w człowieku.  Ten,  który  ma  właściwe  prawo  nie  tylko  dlatego,  że 
poprzez  matkę  jest  On  prawdziwym  Synem  Dawida,  ale  ponieważ  jest  Synem 
Najwyższego;  odbicie  jasności  Jego  chwały,  dokładny  przedstawiciel  samego  Boga, 
który jest prawdziwym Królem Izraela.

Ale Izrael nie poznał tego Króla, kiedy pojawił się On w uniżonej postaci Człowieka 
z  Nazaretu,  a  w  Boskim  celu  tajemnica  wcielenia  musiał  się  objawić  w  tajemnicy 
Getsemane i Golgoty.  Prawdziwa i wieczna podstawa łaski Bożej, która ukazała się z 
ofertą zbawienie dla wszystkich ludzi, jak również w celu przyszłego sprawiedliwego 
panowania, musiała być założona w Jego cierpieniach. Ten, który ma być wywyższony i 
wysławiany „był odrzucony i pogardzony przez ludzi.” Został On „podwyższony,” ale 
nie na tron,  lecz na krzyż;  „Umarł  za nasze grzechy według Pism,” ale  śmierć była 
największym zwycięstwem jakie kiedykolwiek widziało niebo lub ziemia. „Bo tam, u 
stóp krzyża śmierć została pokonana swoją własną strzałą, a piekło zwyciężone w jego 
bramach.”

Symbol  Jego  upokorzenia  i  cierpienia  stał  się  symbolem  chwały  i  zwycięstwa  i 
chociaż  krzyż  jest  niewidzialny,  to  jest  niezaprzeczalnym  faktem,  że  wywiera  on 
większy wpływ niż wszystkie trony i ziemscy władcy. Ale Książę Życia nie mógł być 
długo trzymany przez szpony i moce śmierci. Wstał z martwych trzeciego dnia i wstąpił i 
usiadł po prawicy Ojca, gdzie teraz siedzi, jako najwyższy Kapłan swojego ludu.

Teraz czeka na wyznaczony czas,  kiedy skończy się miłościwy rok Pański,  kiedy 
liczba wybranych Bożych ze wszystkich okresów czasu się dopełni, kiedy dopełni się 
tajemnica bezbożności w człowieku grzechu, a wtedy objawi się On z nieba z aniołami i 
mocą płonącego ognia, wylewając gniew na tych, którzy nie znają Boga i tych, którzy 
nie  są  posłuszni  Ewangelii  naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa.  A  kiedy  wszyscy  Jego 
wrogowie staną się podnóżkiem jego stóp, On zasiądzie na Swoim Tronie i rozpocznie 
się dawno obiecane panowanie Boga na tej ziemi.

Nie kończące się Królestwo

Ale powróćmy do 6 wersetu naszego Psalmu:
W słowach „na wieki  wieków” mamy bezpośrednie  echo obiecanej  trwałości 

tronu i  królestwa Dawida w takich fragmentach  jak 2 Samuela 7:13,  gdzie Bóg 
mówi: 
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„utwierdzę  tron  królestwa  jego  na  wieki” i  Psalm  89:35-37,  gdzie  czytamy:  „Raz 
przysiągłem na świętość moją, Że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie 
na wieki, A tron jego jak słońce przede mną, Jak księżyc, ustanowiony na wieki, Wierny 
świadek na niebie.”

Charakter tego Króla

W następnych  linijkach przenosimy się  z  trwałości  Jego królestwa i  stabilności  Jego 
tronu  do  sprawiedliwego  i  zbawiennego  charakteru Jego  panowania.  Tutaj  również, 
rozumiejąc  znaczenie  berła  sprawiedliwości,  jako  berła  Jego  królestwa  mamy 
przypomnienie  innych  wielkich Mesjanistycznych  proroctw takich jak Izajasza  9:6-7, 
gdzie czytamy o Tym, którego imię jest na Tronie Dawida i na Jego królestwie, aby go 
utwierdzić i podtrzymać poprzez sąd i sprawiedliwość odtąd na wieki.

I w obu tych miejscach — w odniesieniu do  trwałości i sprawiedliwego charakteru 
— tron Mesjasza stanowi wielki kontrast w porównaniu do innych tronów.

Wyższość Jego Tronu

Wszystkie inne trony, bez względu na to jak wielkie i rozległe było ich panowanie, są 
tymczasowe  i  przechodnie.  Prędzej  czy  później,  zazwyczaj  w  punkcie  osiągnięcia 
najwyższego punktu swojej mocy i wielkości zaczynają się staczać w dół i rozsypywać, 
ponieważ  mają  w  sobie  nasienie  zniszczenia  i  korupcji.  W  najlepszym  przypadku 
zajmują  te  trony  śmiertelni  ludzie,  których  dni  mijają  jak  cień,  ale  jak  już 
pokazywaliśmy, Tron Mesjasza „Będzie trwał na wieki,” a panowaniu Jego nie będzie 
końca, gdyż On sam „Trwa na wieki i Jego imię będzie trwało tak długo, jak słońce” 
(Psalm 72:17).  Również  królestwo,  które  On ugruntuje,  kiedy rządy pogan  dojdą do 
końca „na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy 
i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki” (Daniel 2:44).

Normalne ludzkie panowanie zawsze charakteryzowała w mniejszym lub większym 
stopniu  niesprawiedliwość  i  okrucieństwo.  Nawet  w  obecnym  czasie  jest  tak  wiele  
narzekania ludzi uciskanych i tak wielu niewinnych więźniów wylewa łzy. Jak straszne są  
sceny  barbarzyństwa  i  przelewu  krwi  i  rzezi,  które  mają  miejsce  nawet  pod  egidą 
zorganizowanych  „rządów”!  Rzeczywiście  dobrze  mówi  Słowo  Boże  o  rządach  
pogańskich władz, jako o nieposkromionych krwawych bestiach (Daniel 7).

Ale  to  okrucieństwo  i  niesprawiedliwość  musi  jeszcze  osiągnąć  swoją  formę  
szczytową w wielkim antychrześcijańskim prześladowaniu w czasach ostatecznych, kiedy  
panowanie pogan będzie skoncentrowane w wielkim bezbożnym przywódcy, który bez  
miłosierdzia  będzie  pożerał,  kruszył  i  deptał  swoimi  nogami  pozostała  resztkę  ludu  
Bożego.

Ale o panowaniu Mesjasza czytamy: „Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a 
książęta według prawa będą panować” (Izajasz 32:1). 
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„Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się 
nad nędzarzem i biednym, wybawi dusze biednych. Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, 
Bo krew ich jest droga w oczach jego” (Psalm 72:12-14).

A zasady, na których będzie zbudowane jego panowanie pochodzą z Jego charakteru.  
Jest  to bardziej szczegółowo przedstawione w wierszu 7 naszego Psalmu. Szczególne  
cechy  Jego  charakteru,  które  są  tu  podane  to:  „Ty  kochasz  sprawiedliwość,  a  
nienawidzisz  grzechu.”  Nic  więc  dziwnego,  że  berło  Jego  Królestwa  jest  berłem  
sprawiedliwości, bo jaki On, takie będzie Jego błogosławione panowanie.

A jak  On kocha  sprawiedliwość,  a  nienawidzi  grzechu?  To nie  jest  tylko  bierna 
miłość czy nienawiść.  Nie;  Jego oddanie sprawiedliwości  uwidoczniło się  w tym, że 
dobrowolnie  oddał  za  nią  swoje  życie.  Jeżeli  zaś  chodzi  o  bezbożność,  która  jest 
zaprzeczeniem sprawiedliwości, to ma On do niej tak nieprzejednaną nienawiść, że, że 
przysiągł,  iż  ją  zmiażdży  i  zniweczy.  Ach  jak  bardzo  inaczej  by  wyglądała  dzisiaj 
sytuacja na świecie, gdyby ci, którzy wyznają,  że są chrześcijanami mieli takie samo 
nastawienie do tego co dobre i tego co złe, zamiast ducha kompromisu, jaki obecnie 
przeważa wśród nas!

Zadowolenie Króla

„Dlatego pomazał cię Bóg twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego” 
(Psalm 45:8). 

Przypomina  nam to  słowo  z  Filipian  2:9.  Ponieważ On  kocha  sprawiedliwość  i 
ponieważ  to umiłowanie sprawiedliwości  doprowadziło Go na krzyż  Golgoty,  tak, że 
uniżył  się i  stał się posłuszny aż do śmierci  i  to śmierci  na krzyżu.  Dlatego też Bóg 
wielce go wywyższył  i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki 
język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.”

Ale Psalm 45 mówi o czasie,  kiedy królestwa  tego świata staną  się  królestwami 
naszego Boga i Jego Chrystusa i kiedy zostanie pokonany wszelki grzech i bezbożność i 
każde kolano się ugnie przed Nim jeszcze na tej zbuntowanej ziemi, tak jak zgina się już 
przed nim każde kolano w niebie. Wtedy — kiedy pełne rezultaty Jego uniżenia i śmierci 
będą objawione w całości, a w Jego wiecznym złączeniu z Kościołem, który jest Jego 
Oblubienicą; w odnowieniu i nawróceniu Izraela; i w odnowieniu stworzenia — nasz 
Pan Jezus ujrzy mozół Swojej duszy i „będzie zadowolony.”

David Baron (1906)

22



Chrystus naszym Królem

23

Podążanie naprzód z Królem
„Król powiedział: ‘Dlaczego nie poszedłeś ze mną?’” (2 Samuela 19:25).

ZE mną! Przebywanie z naszym Królem będzie największą wspaniałością na wieki; 
i na pewno jest to pozycja najwyższego zaszczytu i zadowolenia teraz. Ale jeżeli 
chcemy być na zawsze z Nim, to musimy czasem być gotowi, aby iść z Nim.

 Syn Boży idzie teraz do walki. Czy idziemy z Nim? Jego krzyż jest poza bramą. 
Czy idziemy do Niego poza obóz znosząc Jego urąganie? Czy naprawdę chodzimy z 
Nim każdego dnia i cały dzień, naśladując Baranka, gdziekolwiek idzie? A jak to 
było w tym tygodniu, dzisiaj? Czy szliśmy lojalnie z naszym Królem tam, gdzie był 
Jego sztandar i Jego kroki?

Jeżeli słyszymy głos naszego Króla w naszych sercach: „Dlaczego nie poszliście 
ze mną?” — wy, którzy jadaliście stale u stołu Króla, wy, którym Król okazał Boże 
miłosierdzie — nie możemy Mu powiedzieć „ponieważ.” On by uzdrowił duchowe 
kalectwo,  które  przeszkadzało  i  mogliśmy  pobiegnąć  za  Nim.  Jesteśmy  bez 
wymówki.

Dopiero  teraz  możemy iść  z  Jezusem w konflikcie,  cierpieniu,  osamotnieniu, 
zmęczeniu. Dopiero teraz możemy pomagać Panu na tym wielkim polu bitwy. Czy 
będziemy się uchylać od możliwości, które nie są dane aniołom? Na pewno, nawet z 
Nim w chwale uczniowie muszą pamiętać słowa Pana Jezusa, które powiedział do 
nich:  „Wy  wytrwaliście  ze  mną  w  pokuszeniach”  z  dreszczykiem  wielkiej 
wdzięczności za to, że mieli taki przywilej.

Kiedy będziemy z Nim w niebie, to nie będzie już tam żadnego cierpienia, tylko 
panowanie z Nim; nie będzie więcej walki pod Jego sztandarem, lecz zasiadanie z 
Nim  na  tronie.  Ale  dzisiaj  możemy  udowodnić  przed  Nim  naszą  lojalność  i 
poddaństwo dla naszego Króla przed Jego wrogami w ten sposób, że powstaniemy i 
pójdziemy  naprzód  z  Nim  —  naprzód  od  życia  łatwej  bezczynności  lub 
samolubnego postępowania, naprzód do każdej formy błogosławionej społeczności 
w Jego służbie, jego walce, albo nawet Jego cierpieniach, jakie sam Król może dla 
nas  wybrać.  Słyszeliśmy Jego  wezwanie  „pójdźcie  do Mnie.” Dzisiaj  On mówi: 
„Chodźcie ze mną.”

Francis Ridley Havergal (1876)
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